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Districtes
Manuel Segura director de la fira rehabilita, que se celebra a ciutat vella

«Els edificis també han de tenir
el seu metge de capçalera»
DANNY CAMINAL

ÓSCAR HERNÁNDEZ
BARCELONA

–Van organitzar la primera Rehabilita fa dos anys a les Glòries.
–Hi coincidien la creació dels nous
Encants, l’enderrocament del tam·
bor viari, la reforma del centre co·
mercial... Era un punt de regenera·
ció urbana. Però aquest any hem
optat amb l’ajuntament per fer-la
al passeig de Lluís Companys. És
una bona ubicació per l’espai de
vianants. I també perquè té a un
costat Ciutat Vella, un dels distric·
tes en què més es rehabilita, i a l’al·
tre Sant Martí, un dels que menys
ho fa.

Gairebé tothom té assumida entre
les seves rutines la visita al metge de
capçalera, o fins i tot al mecànic, pe·
rò la vivenda és una altra cosa. Per
promoure la revisió i el manteni·
ment dels edificis obre aquest cap
de setmana a prop de l’Arc del Tri·
omf la fira Rehabilita 2016. L’arqui·
tecte tècnic Manuel Segura Labanda
(Barcelona, 1969) n’és el director. A
més, dirigeix l’àrea tècnica del Col·
legi d’Aparelladors, Arquitectes Tèc·
nics i Enginyers de Barcelona.
–¿Una fira sobre rehabilitació?
–En realitat celebrem la fira el cap
de setmana al passeig de Lluís Com·
panys i la Setmana de la Rehabili·
tació, més tècnica, de dilluns a diu·
menge, a tot Catalunya. Pels voltants
de l’Arc del Triomf tindrem 31 expo·
sitors. Els particulars podran visitar
allà mateix l’Oficina de la Rehabili·
tació i assessorar-se per, per exem·
ple, instal·lar un ascensor a la seva
finca parlant amb els aparelladors,
amb l’ajuntament per demanar la
subvenció i fins i tot amb una empre·
sa fabricant d’elevadors.
–I s’hi pot anar en família.
–Al coincidir amb el cap de setma·
na hem muntat diverses activitats

infantils interessants, com un es·
pai per conscienciar els petits so·
bre l’accessibilitat per a persones
amb discapacitat, on podran mou·
re’s amb cadira de rodes. I compro·
var com costa pujar una rampa o
quin és el mínim d’amplada d’una
porta per passar-hi amb la cadira
sense donar-te cops als braços.

33 Prevenció 8 Manuel Segura, a la terrassa del Col·legi d’Aparelladors.

–Els propietaris de pisos tremolen
quan s’han de fer grans obres a la
comunitat.
–Moltes obres urgents i costoses es
poden evitar amb un bon manteni·
ment. En el nostre col·legi professi·
onal recomanem mantenir per no
haver de reparar, el manteniment
preventiu. Proposem la figura del
tècnic de capçalera, una espècie
de metge de capçalera que aconse·
lla els propietaris en la conserva·
ció de l’edifici. Amb dues visites a
l’any es poden evitar grans repara·
cions. Problemes lleus com una pe·
tita esquerda poden ocultar coses
pitjors. H

UNA FOTO DEL 1908

TEXT: ÓSCAR HERNÁNDEZ
ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA

els porXOS
SOTA ELS QUALS
se celebraven
subhastes

Emergències
112
Urgències mèdiques
061
Creu Roja
93.300.65.65

les corts
Meteorologia Xerrada del
meteoròleg Sergi Cárceles en la qual
explicarà el funcionament d’una
estació meteorològica. Al Centre
Cívic Can Deu. Plaça de la
Concòrdia, 13. A les 10.00 hores i a
les 11.00 hores. Gratis.

sant martí
Videojocs Judith Matz, amb una
llarga trajectòria en el món dels
videojocs, explicarà en la seva
conferència Open Talent: Press start
to play (Talent obert, prem
començar per jugar) com treure el
màxim de profit professional
d’aquesta indústria. Al Disseny Hub
Barcelona de la plaça de les Glòries
Catalanes, 37. A les 18.15 hores.
Gratis.

sant andreu
Ball La coreògrafa i ballarina
Anna Llombart (a la foto) presenta
la seva última creació Woodbeats,
en què quatre ballarins de claqué i

dos percussionistes combinen l’ús
dels peus, les mans i la fusta. Al
Centre Cívic Baró de Viver. Carrer de
Quito, 8-10. A les 20.00 hores.
Gratis.

gràcia
Roba ‘vintage’ SusiSweetdress
organitza un mercat vintage amb
més de 800 vestits i complements.
A l’acabar es projectarà Tiger, el
primer curtmetratge d’Aina Clotet
com a directora i actriu. A la Casa
Capell. Rambla del Prat, 27. A les
16.30 hores. Gratis.

CIUTAT VELLA q Aquesta
fotografia de Miquel Matorrodona,
propietat de l’Arxiu Fotogràfic de
Barcelona, va ser feta el 1908 sota
els porxos de l’actual carrer del
Consolat del Mar, entre la Via
Laietana i la plaça d’Antoni López.
Abans del 1982, aquest carrer es va
dir Consolat, Encants i Arcs de
Guayte. Es va dir Encants per les
petites subhastes que es feien sota
els arcs. I Guayte procedeix de
guaita, ja que probablement era un
punt des d’on s’observava i vigilava
la costa. D’altra banda, el Consolat
de Mar era una organisme jurídic
marítim civil i penal creat per la
Corona d’Aragó a les seves costes.

Telèfons

AVUI A BARCELONA

Clínic
93.227.54.00
Sant Pau
93.291.91.91
Vall d’Hebron
93.274.60.00
Sant Joan de Déu 93.280.40.00
Mossos d’Esquadra
112

horta-guinardó
Cabaret Trukitrek Espectacles
ofereix Jukebox, un cabaret musical
de titelles amb el seu repertori de
cançons versionades amb un toc de
comicitat. Al Centre Cívic Casa
Groga. Avinguda de Jordà, 27. A les
19.00 hores. Gratis.
Podeu enviar les propostes a
distritos@elperiodico.com

Guàrdia Urbana
092
Policia Nacional
091
Bombers-urgències
080
Inf. ciutadana
012
TMB
93.298.70.00

Inf. Renfe
Rodalies Renfe
Inf. aeroport
Inf. port
Ferrocarrils Gen.

902.320.320
900.410.041
902.404.704
93.298.60.00
93.205.15.15

Ràdio Taxi
93.303.30.33
Taxi Minusv.
93.420.80.88
Serv. Funer. BCN
902.076.902
Àltima Serv. Funer. 902.230.238
Síndic de Greuges 900.124.124

Farmàcies
Telèfon 93.244.07.10
www.farmaceuticonline.cat

